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Wykaz ilościowo - asortymentowy - Dostawa materiałów biurowych na potrzeby CWR „RW” 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość Jednostka miary 

1 2 3 4 

1 blok biurowy w kratkę A4, 50 kartek 47 szt. 

2 
blok do flipchart , gładkie kartki, 50 kartek w bloku, 

rozmiar: 65x100 cm 
44 op. 

3 blok techniczny, czarne kartki, 10 kartek A4 w bloku 50 szt. 

4 blok techniczny, białe kartki, 10 kartek A3 w bloku 90 szt. 

5 blok techniczny, białe kartki, 10 kartek A4 w bloku 150 szt. 

6 
cyrkiel z wbudowanym rysikiem, metalowa 

konstrukcja, długość 110-136 mm 
25 szt. 

7 deska klip A4 PCV 56 szt. 

8 
długopis 4-kolorowy (czarny, czerwony, niebieski, 

zielony), automatyczny 
11 szt. 

9 
długopis automatyczny czarny, końcówka 0,5-0,7 

mm 
88 szt. 

10 
długopis automatyczny niebieski, końcówka 0,5-0,7 

mm 
186 szt. 

11 długopis czarny (kulkowy), końcówka 0,7 - 1 mm 128 szt. 

12 
długopis olejowy kulkowy niebieski, końcówka o 
grubości: 0,5 - 0,8 mm (opakowanie po 12 szt.) 

152 op. 

13 długopis ścieralny końcówka 0,6-0,7 mm niebieski  192 szt. 

14 długopis żelowy niebieski (nie automatyczny) 131 szt. 

15 dziurkacz 65K 15 szt. 

16 dziurkacz biurowy  10-12 kartek 10 szt. 

17 folia bąbelkowa 50 cm/50m 4 szt. 

18 
folia laminacyjna A3 125 mikronów, opakowanie 100 

szt. 
4 op. 

19 
folia laminacyjna A3 80 mikronów, opakowanie 100 

szt. 
1 op. 

20 
folia laminacyjna A4 100 mikronów, opakowanie 100 

szt. 
12 op. 

21 
folia laminacyjna A4 125 mikronów, opakowanie 100 

szt. 
10 op. 

22 
folia laminacyjna A4 80 mikronów, opakowanie 100 

szt. 
5 op. 

23 folia stretch przezroczysty 2,5 kg 37 szt. 

24 gąbka magnetyczna do tablic suchościeralnych 24 szt. 

25 gumka do ścierania grafitu 84 szt. 



26 
kalkulator biurowy, 12-pozycyjny wyświetlacz, 

klawisz cofania, zaokrąglanie wyników, podwójne 
zasilanie 

22 szt. 

27 
karteczki kostka 76x76 mm, po 400 szt. w bloczku 

(opakowaniu), wielokolorowe 
51 szt. 

28 
karteczki kostka samoprzylepne 50x50 mm, bloczek 

po 250 szt. 
57 szt. 

29 
karteczki samoprzylepne 51x51 mm, 400 karteczek w 

opakowaniu, kolorowe 
66 szt. 

30 
karteczki samoprzylepne 51x76 mm, bloczek po 100 

szt. 
22 op. 

31 
karteczki samoprzylepne 76x76 mm, kolorowe 90-

100 szt. w opakowaniu; karteczki niebieskie 
13 op. 

32 
karteczki samoprzylepne 76x76 mm, kolorowe 90-
100 szt. w opakowaniu; karteczki pomarańczowe 

11 op. 

33 
karteczki samoprzylepne 76x76 mm, kolorowe 90-

100 szt. w opakowaniu; karteczki różowe 
10 op. 

34 
karteczki samoprzylepne 76x76 mm, kolorowe 90-

100 szt. w opakowaniu; karteczki zielone 
11 op. 

35 
karteczki samoprzylepne 76x76 mm, kolorowe 90-

100 szt. w opakowaniu; karteczki żółte 
39 op. 

36 kątomierz z linijką 10 cm 20 szt. 

37 klej do papieru w sztyfcie PVA 15g  426 szt. 

38 klips do dokumentów 19 mm, 12 szt. w opakowaniu 71 op. 

39 klipsy do dokumentów 32 mm, 12 szt. w opakowaniu 83 op. 

40 koperty C3, białe, samoklejące, 50 szt. w opakowaniu 6 op. 

41 koperty C4, białe, samoklejące, 50 szt. w opakowaniu 16 op. 

42 koperty C5, białe, samoklejące, 50 szt. w opakowaniu 29 op. 

43 koperty C6, białe, samoklejące, 1000 szt. w op. 9 op. 

44 

koperty DL kolorowe, opakowanie po 10 szt. 
opakowania z różnymi kolorami kopert np. 

opakowanie z niebieskimi kopertami, opakowanie z 
czerwonymi kopertami itp.) 

29 op. 

45 korektor w piórze, 7-8 ml, metalowa końcówka 99 szt. 

46 korektor w taśmie, 5x8 mm 43 szt. 

47 
kostka do notowania kolorowa, nieklejona 85x85 

mm, opakowanie po 400 karteczek w bloczku 
25 op. 

48 
kostka papierowa 83x83 nieklejona kolorowa, 

wysokość 70-75 mm (wkład do pojemnika) 
9 op. 



49 
koszulki krystaliczne A4, 50 mikronów, 100 szt. w 

opakowaniu 
59 op. 

50 
koszulki na dokumenty A4, 40-50 mikronów (100 szt. 

w op.) 
42 op. 

51 
koszulki na dokumenty A4, 55 mikronów (100 szt. w 

op.) 
29 op. 

52 linijka plastikowa 30 cm 36 szt. 

53 magnesy do tablic 20 mm, 10 sztuk, mix kolorów 31 op. 

54 marker do flipchart czarny 43 szt. 

55 marker do flipchart czerwony 43 szt. 

56 marker olejowy czarny 42 szt. 

57 marker olejowy czerwony 26 szt. 

58 marker olejowy niebieski 26 szt. 

59 marker olejowy zielony 26 szt. 

60 
marker permanentny (op. 4 kolory: czarny, 

czerwony, zielony niebieski) 
44 op. 

61 marker suchościeralny czarny do tablic whiteboard 47 szt. 

62 
marker suchościeralny czerwony do tablic 

whiteboard 
44 szt. 

63 
markery suchościeralne (op.4 szt, kolory czerwony, 

czarny, niebieski i zielony) 
39 op. 

64 nożyczki biurowe 14-16 cm 47 szt. 

65 nożyczki biurowe 18-20 cm 45 szt. 

66 
nożyczki dla dzieci, bezpieczne ostrza, zaokrąglone 

końce, długość: 12-13 cm 
41 szt. 

67 
ofertówka A4 przezroczysta krystaliczna, 

opakowanie 10 szt. 
13 op. 

68 
okładka do bindownicy niebieska A4 (100 szt. w op.) 

min. 200 mic 
2 op. 

69 
okładka na dyplom, bordowa, A4,  

o fakturze skóry 
10 szt. 

70 okładka na dyplom, rozkładana, A4 10 szt. 

71 ołówek HB z gumką 333 szt. 

72 papier biały A3 ryza po 250 kartek, g 200 12 op. 

73 papier biały A4 ryza po 250 kartek, g 200 64 op. 

74 papier biały A4 ryza po 500 kartek, g 80 269 ryza 

75 papier fotograficzny A4, 255-260 g, op. po 20 arkuszy 6 op. 

76 
pinezki do tablic korkowych, beczułki, 100 szt. w 

opakowaniu 
15 op. 

77 plastelina op. po 12 kolorów 83 op. 

78 
pojemnik na długopisy metalowy (koszyczek), 

wysokość 95 mm - 100 mm 
29 szt. 

79 
pojemnik na dokumenty (plastik), format A4, grzbiet 

ok. 7 - 9 cm 
63 szt. 



80 przekładki do segregatora (na 12 miesięcy) 25 op. 

81 
przekładki do segregatora, A4, kolorowe (10 szt. w 

opakowaniu) 
33 op. 

82 
przekładki kartonowe do segregatora, 1/3 A4, 100 

szt. w opakowaniu 
9 op. 

83 rozszywacz 26 szt. 

84 segregator biurowy biały A4 75mm 15 szt. 

85 segregator biurowy czarny A4 75mm 30 szt. 

86 
segregator biurowy czerwony/bordowy A4 75mm, z 

szyną 
30 szt. 

87 segregator biurowy niebieski/granatowy A4 75mm, z 
szyną 

53 szt. 

88 segregator biurowy z szyną A4 50 mm (różne kolory) 12 szt. 

89 
skoroszyt plastikowy A4 wpinany do segregatora, 

różne kolory 
280 szt. 

90 
spinacze metalowe kolorowe 28 mm, 100 szt. w 

opakowaniu 
16 op. 

91 
spinacze metalowe srebrne 28 mm, 100 szt. w 

opakowaniu 
23 op. 

92 
spinacze metalowe srebrne 50 mm, 100 szt. w 

opakowaniu 
16 op. 

93 
szpilki biurowe o długości 22-28 mm, waga 

opakowania 50 g 
14 op. 

94 szuflada na dokumenty A4 47 szt. 

95 
taśma klejąca 12 mm x 30 m, 12 szt. w opakowaniu, 

przezroczysta 
26 op. 

96 taśma klejąca 18mmx20m, rulon po 8 sztuk 37 op. 

97 
taśma power tape, długość: 10 m, szerokość: 48-50 

mm 
71 szt. 

98 taśma przezroczysta 48-50 mm x 66 m 43 szt. 

99 taśma brązowa, 48-50 mm x 66 m 13 szt. 

100 taśma żółta dwustronna, 50 mm x 10 m 60 szt. 

101 taśma żółta dwustronna, 38 mm x 25 m 64 szt. 

102 teczka papierowa biała A4 na dokumenty, wiązana 250 szt. 

103 teczka papierowa biała A4 na dokumenty, z gumką 270 szt. 

104 
teczka skrzydłowa z gumką A4, grubość grzbietu 40 

mm, tekturowa 
15 szt. 

105 teczka tekturowa A4  z gumką, kolor czerwony 145 szt. 

106 teczka tekturowa A4  z gumką, kolor zielony 140 szt. 

107 teczka tekturowa A4  z gumką, kolor żółty 140 szt. 

108 
teczka tekturowa A4 kolorowa z gumką (dowolny 

kolor) 
150 szt. 

109 
temperówka elektryczna podwójna, otwór 6-8 mm, 

otwór 9-12 mm 
9 szt. 



110 
temperówka metalowa do ołówka, pojedyncze 

ostrze 
32 szt. 

111 temperówka plastikowa podwójna, z pojemnikiem 44 szt. 

112 tusz do stempli czarny 30 ml 9 szt. 

113 tusz do stempli czerwona 25-30 ml 14 szt. 

114 
wkład do długopisu ścieralnego niebieski 

(kompatybilny z dostarczonym długopisem 
ścieralnym poz. 13) 

115 szt. 

115 wniosek o zaliczkę A6 (bloczek 80 kartek) 9 op. 

116 zakreślacze (4 kolory w opakowaniu) 41 op. 

117 zestaw geometryczny (linijka , ekierka, kątomierz) 14 op. 

118 
zestaw kolorowych długopisów żelowych (5 szt. w 

opakowaniu) 
50 op. 

119 zeszyt w kartkę A5 16 kartek, miękka okładka 5 szt. 

120 zeszyt w kratkę A5 32 kartki, miękka okładka 5 szt. 

121 zeszyt w kratkę A5 60 kartek, miękka okładka 15 szt. 

122 zeszyt w linię A5 32 kartki, miękka okładka 2 szt. 

123 
karteczki-znaczniki 20x50 mm, różne kolory w 

zestawie, 200 szt. w opakowaniu 
47 op. 

124 zszywacz 24/6, 26/6, maks. zszywania kartek: 30 25 szt. 

125 
zszywacz do 100 kartek, głębokość zszywania 69 mm, 

na zszywki 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15 
7 szt. 

126 zszywki 24/6, 1000 szt. w opakowaniu 61 op. 

127 zszywki 26/6, 1000 szt. w opakowaniu 35 op. 

128 linijka plastikowa 60 cm 4 szt. 

129 Teczka ofertowa z kieszeniami A4 80 koszulek 4 szt. 

130 taśma papierowa klejąca 48mm/50 25 szt. 

131 taśma akrylowa plastikowa zielona 10 szt. 

132 taśma akrylowa plastikowa żółta 10 szt. 

133 taśma akrylowa plastikowa czerwona 10 szt. 

134 taśma akrylowa plastikowa biała 10 szt. 

135 taśma akrylowa plastikowa czarna 10 szt. 

136 taśma akrylowa plastikowa niebieska 10 szt. 

137 długopis ścieralny końcówka 0,5 mm niebieski 20 szt. 

138 
Zszywki 23/8, 1000 szt. w opakowaniu, ilość 

zszywanych kartek: 40 dla papieru 80 g/m2 (pasujące 
do zszywacza poz. 125) 

2 op. 

139 
Zszywki 23/10, 1000 szt. w opakowaniu, zszywają do 

50 kartek lub więcej (pasujące do zszywacza poz. 
125) 

2 op. 

140 
Zszywki 23/15, 1000 szt. w opakowaniu, zszywa do 

120 kartek (pasujące do zszywacza poz. 125) 
3 op. 

141 podkładka z klipsem zamykana A4, różne kolory 23 szt. 

142 linijka plastikowa 60 cm 6 szt. 



143 marker do flipchart zielony 10 szt. 

144 marker do flipchart niebieski 10 szt. 

145 flipchart mobilny 1 szt. 

146 papier xero biały ( 5 ryz w op. ) 17 op. 

147 papier xero kolorowy, mix kolorów, 250 arkuszy 6 op. 

148 klej w tubie, 45 g 30 szt. 

149 blok notatnikowy A5, 100 kartek, kratka 15 szt. 

150 
korektor w taśmie, 4,2 mmx10 mm, z systemem 

wymiany taśmy 
21 szt. 

151 
album ofertowy A4 60 koszulek sztywna okładka/ 

różne kolory 
8 szt. 

152 
album ofertowy A4 20 koszulek sztywna okładka/ 

różne kolory 
8 szt. 

153 
album ofertowy A4 40 koszulek sztywna okładka/ 

różne kolory 
10 szt. 

154 
karton ozdobny, czerpany biały lub kremowy, format 

A4, 20 arkuszy, min. 230 g/m2 , matowy 
11 szt. 

155 teczka tekturowa A4 z gumką, kolor niebieski 30 szt. 

156 teczka tekturowa A4 z gumką, kolor fioletowy 30 szt. 

157 
Tablica korowa 80 cm x 50 cm Biała drewniana rama 

kolor korka: jasnozielony  
5 szt. 

158 
Tablica korowa 80 cm x 50 cm Biała drewniana rama 

kolor korka: pomarańczowy  
3 szt. 

159 
Tablica korowa 80 cm x 50 cm Biała drewniana rama 

kolor korka: żółte 
4 szt. 

160 papier A3 xero 80g 30 ryza 

161 
karteczki samoprzylepne 38x51 mm, 3 bloczki po 100 

karteczek, żółte 
1 op. 

162 
Zestaw cienkopisów cztery kolory: czarny, czerwony, 

niebieski, zielony. Grubość linii pisania: 0,4 mm 
2 op. 

163 
koperta plastikowa z zatrzaskiem, format A4, 

nieprzezroczysta, kolor czerwony 
2 szt. 

164 
koperta plastikowa z zatrzaskiem, format A4, 

nieprzezroczysta, kolor czarny 
2 szt. 

165 
marker permanentny dwustronny: czarny. Cienka 
końcówka 0,3mm-0,5mm. Gruba końcówka 1mm-

2mm 
2 szt. 

166 
okładka do bindownicy przezroczysta A4  (100 szt. w 

op.) min. 200 mic. 
3 op. 

167 tablica korkowa 60x90 cm 1 szt. 

168 taśma "gęsia skórka" 13 mm 1 szt. 

169 
skoroszyt niebieski (do wpięcia) miękki zawieszany 

A4 
100 szt. 

170 magnesy do tablic 20 mm, 10 sztuk, czarne 8 op. 



 


